
 

 
 
 
 
 

  

 

 

   

 CONTROLE DE LIÇÕES  
  

TURMA: 4º ano DATA: 07/08/2018  
Disciplina: Português Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: Capítulo 10 “Sem medo nem assombração, mas com muita imaginação”. Para 

começar, realizarei algumas perguntas, antes da leitura do texto. Após a discussão, comentarei sobre a descoberta do remédio, 

telefone e óculos. A partir do título, levantarei algumas hipóteses sobre o conteúdo do texto. Depois solicitarei que realizem 

uma leitura silenciosa retomando as hipóteses que levantaram para confirmar ou refutá-las. Após a leitura silenciosa, faremos 

a leitura colaborativa, permitindo que os alunos dialoguem com o texto. Após realizaremos o trocando ideias e responderão as 

questões propostas nas páginas 96 e 97.  Caderno de caligrafia. 
 

  
Disciplina: Português Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: Capítulo 10 “Sem medo nem assombração, mas com muita imaginação”. Para 

começar, realizarei algumas perguntas, antes da leitura do texto. Após a discussão, comentarei sobre a descoberta do remédio, 

telefone e óculos. A partir do título, levantarei algumas hipóteses sobre o conteúdo do texto. Depois solicitarei que realizem 

uma leitura silenciosa retomando as hipóteses que levantaram para confirmar ou refutá-las. Após a leitura silenciosa, faremos 

a leitura colaborativa, permitindo que os alunos dialoguem com o texto. Após realizaremos o trocando ideias e responderão as 

questões propostas nas páginas 96 e 97.  Caderno de caligrafia. 
 

  
Disciplina: Português Professor:   
Conteúdo dado em sala de aula: PPT - PRÁTICA DE ESCRITA – Proposta B, página 33. Escrita em dupla de 

uma notícia que informe um acontecimento significativo e que tenha sido importante para as pessoas da escola.  
 

Lição de casa: Você vai ser o pequeno alquimista. Boa invenção. Página 98.  
 

Data de entrega: Para dia: 08/08. 
 

Disciplina: Matemática Professor: Elaine  
Conteúdo dado em sala de aula: GOSTO PELA LEITURA. Após realizar a leitura da página 118, 

organizar no caderno, uma tabela com os dados que podem ser retirados do texto.  
 

Lição de casa: Atividades, páginas 119 e 120.  
 

Data de entrega: Para dia: 09/08.  
 


